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Załączniki do protokołu :

UCHWAŁA Nr 203/XXXII/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXX/2017 Rady 
Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok
2018,

UCHWAŁA Nr 204/XXXII/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XXX/2017 Rady 
Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej,

UCHWAŁA Nr 205/XXXII/2018 w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi 
wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu,

UCHWAŁA Nr 206/XXXII/2018 w sprawie podziału Gminy Radłów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 
wyborczych,

UCHWAŁA Nr 207/XXXII/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez 
Gminę Radłów,

UCHWAŁA Nr 208/XXXII/2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru 
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych  nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy 
zawodowego.

STANOWISKO RADY GMINY  RADŁÓW w sprawie planowanej inwestycji 
polegającej na budowie chlewni dla macior w miejscowości Kościeliska.

1. Informacja na temat wydatków związanych z utrzymaniem OSP w Gminie Radłów 
w roku 2017.

2. Informacja na temat przebiegu zebrań w poszczególnych sołectwach.

3. Opinia Komisarza Wyborczego w Opolu I na temat przedłożonych projektów 
uchwał.

4. Wniosek – Józef Wróbel zam. Kościeliska.
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     Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy – Wilhelm Wengel.

Radnych obecnych według listy obecności – 15.

Spoza Rady w Sesji udział wzięli :

- Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie – Jarosław 
Zalewski,

- Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – Stefan Włoka,

- Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat,

- Zastępca Wójta Gminy – Sylwia Kus,

- Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz,

- Starszy Specjalista ds. Oświaty – Dorota Famuła,

- Sołtysi – lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy Radłów :

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz ze sposobu 
załatwienia ustnych wniosków Radnych.

5. Podsumowanie przebiegu zebrań w jednostkach OSP z analizą finansową 
wydatków na poszczególne jednostki.

6. Podsumowanie przebiegu zebrań wiejskich.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok 2018,



2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

3) podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

4) podziału Gminy Radłów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, 
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

5) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego               
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów,

6) określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz 
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, 
logopedy i doradcy zawodowego,

7) Stanowisko Rady Gminy w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie 
chlewni dla macior w miejscowości Kościeliska.

8. Sprawy bieżące.

9. Interpelacje i zapytania Radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

Streszczenie obrad :

Ad.1. Otwarcia XXXII Sesji Rady Gminy Radłów dokonał Przewodniczący Rady – 
Wilhelm Wengel. Powitał przybyłych na obrady Radnych, Gości Zaproszonych           
i pracowników Urzędu Gminy uczestniczących w obradach. Na podstawie listy 
obecności Radnych – stwierdził prawomocność obrad.

Ad.2. Projekt porządku obrad przesłany został Radnym wraz z zawiadomieniami       
o terminie Sesji. Nie zgłoszono wniosków o zmianę w/w projektu. Porządek obrad – 
przyjęto w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.

Ad.3. Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Biurze Rady 
Gminy oraz na sali obrad. Ponadto Radni otrzymali w/w protokół drogą e-mailową. 
Nie zgłoszono wniosków do treści protokołu. Omawiany dokument przyjęto                
w obecności 15 Radnych – jednogłośnie.



Ad.4. Wójt Gminy – Włodzimierz Kierat przedstawił informację z działalności             
w okresie między sesjami :

- trwa przebudowa szatni LZS Kościeliska. Zakończenie inwestycji planowane jest   
na miesiąc czerwiec br.,

- na dzień 04 kwietnia ogłoszono przetargi na przebudowę i remonty dróg lokalnych –
zgodnie z ustaleniami przyjętymi do tegorocznego budżetu gminy,

- przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę punktu zlewnego                      
w oczyszczalni ścieków w Sternalicach,

- ogłoszono nabór na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Sternalicach.
Nie wpłynęły zgłoszenia. Komisja konkursowa pozytywnie ustosunkowała się          
do propozycji powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Pani Marzannie Kmita – 
Zagrodnik.

- w dniu 22 marca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty … Rady Gminy. Wspólnie 
z uczestniczącymi mieszkańcami – rodzicami dzieci uczęszczających do Publicznego
Przedszkola w Kościeliskach - Oddziału Zamiejscowego w Radłowie dokonano 
analizy funkcjonowania tego oddziału od września 2017 do lutego 2018 ze 
szczególnym uwzględnieniem kosztów jego utrzymania. W toku ożywionej dyskusji  
ustalono propozycje godzin pracy Oddziału Przedszkolnego w Radłowie od września 
br. (od godz. 7.30 do godz. 15.30)

- dwa wspólne posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy poświęcone były na 
opracowanie projektów podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody głosowania. 
Projekty wymagały akceptacji Komisarza Wyborczego. Szczegóły omówione zostaną
w dalszej części porządku obrad,

- trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie 
termomodernizacji starej części budynku szkoły w Radłowie,

- sukcesem dla Gminy Radłów zakończył się organizowany w Dobrodzieniu 
tegoroczny Turniej Radnych Powiatu Oleskiego,

- Mieszkańcy Gminy spotkali się w Radłowie z Posłem Ryszardem Gallą. Omawiano 
sprawy związane z jesiennymi wyborami samorządowymi oraz sprawy gminne.

- Miesiące styczeń i luty poświęcone były spotkaniom w sołectwach – na zebraniach 
wiejskich i zebraniach w jednostkach OSP. Przebieg zebrań omówiony zostanie – 
zgodnie z porządkiem obrad Sesji.

- 19 marca najstarsi stażem Sołtysi (Pani Anna Chuć, Pani Brygida Maciejok,        
Pan Roman Kaleja) uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Marszałka 
Województwa.



Ad.5. Wójt Gminy omówił przebieg zebrań sprawozdawczych w ośmiu jednostkach 
OSP funkcjonujących na terenie gminy. 

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej – Stefan Włoka przedstawił wykaz 
sprzętu w poszczególnych jednostkach. 

Radni otrzymali materiał opisowy dotyczący wydatków na utrzymanie jednostek OSP 
w roku 2017.

Wójt Gminy poinformował, że potrzeby straży związane są z wymianą sprzętu, 
przede wszystkim taboru samochodowego. W tym zakresie sprawą najpilniejszą jest 
zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Radłów.

Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie potwierdził potrzebę 
zapewnienia samochodu dla OSP Radłów. Poinformował, że jednostka działa od 
2005 roku w Krajowym Systemie Ratowniczym. OSP Radłów użytkuje samochód    
42 letni – najstarszy w powiecie. 

Zebrani zapoznali się z  możliwościami zakupu samochodu z dofinansowaniem      
ok. 30% lub samodzielnie. 

Ad.6. Wójt Gminy omówił przebieg zebrań mieszkańców w poszczególnych 
sołectwach z uwzględnieniem terminu zebrania, liczby uprawnionych, liczby 
uczestniczących, składu Rady Sołeckiej oraz wniosków zgłoszonych na 
poszczególnych zebraniach. Materiał opisowy – stanowi załącznik do niniejszego 
protokołu. Ponadto Wójt uznał za niesprawiedliwą ocenę Jego osoby na zebraniu 
Mieszkańców Wsi Ligota Oleska w związku z odstąpieniem od realizacji inwestycji 
kanalizacyjnej w tej wsi. Zarzut dotyczył wpływu Wójta na decyzję Radnych.

Wyjaśnień do tematu udzielili Przewodniczący Rady – Mieszkaniec Wsi Ligota – 
Wilhelm Wengel oraz Sołtys Wsi Ligota – Grzegorz Pakuła. Szczegóły wypowiedzi 
zawiera zapis elektroniczny – załączony do niniejszego protokołu.

Radny Piotr Nowak stwierdził, że decyzję dotyczącą wycofania inwestycji z budżetu 
podjęła Rada Gminy.

Ad.7. Przyjęcie uchwał w sprawach :

1) zmian w budżecie gminy na rok bieżący. Propozycję zmian wraz z uzasadnieniem 
przedstawiła Skarbnik Gminy – Jolanta Leszcz. Pytań do tematu – nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt Uchwały Nr 203/XXXII/2018   
w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 
2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018. Uchwałę przyjęto        
w obecności 14 Radnych – jednogłośnie.



2) Skarbnik Gminy przedstawiła również propozycje zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej w zakresie wykazu przedsięwzięć na lata 2018-2023 oraz objaśnień. 
Pytań do tematu – nie zgłoszono. Uchwałę Nr 204/XXXII/2018 w sprawie zmiany 
Uchwały Nr 194/XXX/2017 Rady Gminy Radłów z dnia 28 grudnia 2017 roku            
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej – przyjęto w obecności     
14 Radnych – jednogłośnie.

3) Podział gminy na okręgi wyborcze. Wyjaśnień do tematu udzieliła Inspektor Halina
Karczewska. Temat był przedmiotem obrad dwóch kolejnych wspólnych posiedzeń 
stałych komisji Rady Gminy. Na pierwszym posiedzeniu omówiono zaproponowany 
przez Wójta projekt podziału gminy na 15 jednomandatowych okręgów z akceptacją 
Komisarza Wyborczego omówiono kilka innych wersji oraz wypracowano drugą 
wersję podziału do przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu.

Druga wersja nie uzyskała pozytywnej opinii Komisarza Wyborczego.

Inspektor Halina Karczewska przedstawiła pierwotny projekt uchwały w sprawie 
podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz 
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Przewodniczący poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 205/XXXII/2018. Uchwałę przyjęto w obecności       
14 Radnych – jednogłośnie.

4) Inspektor Halina Karczewska przedstawiła również projekt podziału Gminy Radłów
na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych – zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego. 
Nie zgłoszono uwag do projektu. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 
głosowanie projekt Uchwały Nr 206/XXXII/2018. Uchwałę przyjęto w obecności       
14 Radnych – jednogłośnie.

5) Starszy Specjalista ds. Oświaty – Dorota Famuła omówiła projekt uchwały            
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radłów. Dokument był 
również analizowany na wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy.         
Nie zgłoszono uwag do tematu. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie
projekt Uchwały Nr 207/XXXII/2018. Uchwałę przyjęto w obecności 13 Radnych – 
jednogłośnie.

6) Starszy Specjalista ds. Oświaty – Dorota Famuła omówiła projekt uchwały            
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych                     
i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć 



pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego – analizowany wcześniej   
na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. Nie zgłoszono uwag             
do tematu. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt Uchwały     
Nr 208/XXXII/2018. Uchwałę przyjęto w obecności 13 Radnych – jednogłośnie.

7) W nawiązaniu do ustaleń z poprzednich posiedzeń Rady opracowany został 
projekt Stanowiska Rady Gminy w sprawie planowanej inwestycji polegającej          
na budowie chlewni dla macior w miejscowości Kościeliska. Na sali obecnych było   
13 Radnych. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w projekt.                   
Za przyjęciem stanowiska opowiedziało się 13 Radnych.

Ad.8. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady poinformował o wpływających protestach mieszkańców 
poszczególnych wsi dotyczących zamiaru budowy chlewni w Kościeliskach. 
Przedstawił również treść adresowanego do Rady wniosku Pana Józefa Wróbel zam.
Kościeliska w sprawie budowy drogi dojazdowej do Jego posesji. W toku dyskusji    
do tematu ustalono, że ostateczna decyzja na wniosek Pana Wróbel podjęta zostanie
po rozstrzygnięciu przetargu w tym zakresie.

Omówiono potrzeby w zakresie instalacji nowych punktów oświetlenia ulicznego       
w Biskupicach i Ligocie Oleskiej.

Wójt Gminy poinformował, że w związku z zamiarem przejścia na emeryturę 
Skarbnika Gminy – w drugiej połowie kwietnia ogłoszony zostanie konkurs na w/w 
stanowisko.

Zastępca Wójta Gminy poinformowała o naborach ogłoszonych przez LGD „Górna 
Prosna”. Ustalono termin spotkania, celem opracowania wspólnego, partnerskiego 
wniosku.

Ad.9. Interpelacje i zapytania  Radnych

Radna Irena Czubaj – Zając zgłosiła wniosek dotyczący podwyższenia stawki 
godzinowej strażakom uczestniczącym w działaniach ratunkowo – gaśniczych.

Radny Bronisław Czapliński w sprawie nowych przepisów prawa wodnego,

Radny Karol Książek – w sprawie zmiany projektu wykonania drogi rowerowej          
w Kościeliskach z nawierzchni bitumicznej na kostkę brukową oraz uwzględnienia    
w projekcie rur odwadniających,



Radny Arnold Zaremba – w sprawie konieczności odprowadzenia wody ze stacji 
transformatorowej Tauron w Kościeliskach.

Ad.10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

Odpowiedzi udzielili :

Kierownik Referatu – Piotr Górski w sprawie zmiany rozporządzeń dotyczących 
prawa wodnego oraz prac dokumentacyjnych związanych z realizacją budowy drogi 
rowerowej w Kościeliskach.

Wójt Gminy oraz Sołtys Anna Chuć w sprawie odwodnienia stacji transformatorowej 
w Kościeliskach –zgodnie z ustaleniami przyjętymi na jednym z poprzednich 
posiedzeń - w tym zakresie z wnioskiem do Tauron powinien wystąpić Sołtys Wsi 
Kościeliska.

Ad.11. Wolne wnioski i informacje

Radny Gerard Grzesik – w sprawie zapewnienia środków w budżecie gminy dla 
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kościeliska.

Wójt Gminy zwrócił uwagę na fakt, że na poprzednim posiedzeniu Rady ustalono 
spotkanie z Urbanistą dla opracowania strategii działań dla wsi Kościeliska.

Ad.12. Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy.    
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.15. Szczegółowy zapis posiedzenia zawiera
płyta CD załączona do niniejszego protokołu.

Protokołowała :


